Nieuwsbrief "De Donkiaan"

Maandag 07 November 2016
Ereleden sv Donk
Ben Frieling
Corrie van Kralingen

Leden van verdienste
Paul Schippers
Remco Overkamp
Tiny Nuijen
Ton Kalmeijer
Hans Dessing
André van Zijl
Adrie van Vliet
Corrie van Kralingen
Henk Vos
Jober Thoen
Herry Bresser
Ruud Lubken
Per Lubbers
Driekus van den Bos
Rinus van der Stad
Teuni van der Stad
Jan Nuijen
Robbert Lubken
Lida Olsthoorn
Kees Olsthoorn
Martien Feijt
Rinus Schouten
Cees Gelderblom
Sjaak Slootjes
Radbout Jekel
Bert van Doorn
Koos van Duuren

Nieuwsflitsen
Kunstgras
We krijgen veel vragen over onze kunstgrasvelden sinds het in het nieuws is
geweest dat dit wel een schadelijk zou kunnen zijn door de gebruikte
autobanden die gebruikt worden. Helaas kunnen we nog geen sluitend en
geruststellend antwoord geven hierop. We hebben het onderzoek aangevraagd
Voor meer informatie hierover kunnen jullie ook terecht op de site van de
KNVB: dossier rubber granulaat kunstgras.

Tenuesponsor
DONK 1

Reanimatiecursus
We hebben het nieuwe jaar weer het voornemen om te starten met een
cursus reanimatie. Mensen die hiervoor geïnteresseerd zijn kunnen zich
aanmelden via het secretariaat. (secretaris@svdonk.nl)

Tenuesponsor
DONK 2

Co sponsor

Algemene Ledenvergadering
Maandag 31-10-2016 is de algemene ledenvergadering weer geweest.
Deze is bezocht door een 30 tal leden. Tijdens de bestuursverkiezing zijn Kees
Kuijf, Hennie van Oosten en Bob Lubbers afgetreden als bestuurslid. Jos van
der Sprong en Marjo Rijnsburger waren ook aftredend en stelden zich niet
herkiesbaar. Zij zijn ad interim.
De reden hiervan is dat het er heel veel op het bestuur neer komt. Jos heeft
aan de ledenvergadering uitgelegd dat weinig mensen zich beschikbaar stellen
voor een functie. Ook persoonlijke benadering heeft geen effect. We doen dus
nogmaals een oproep om je aan te melden voor een functie.

Tijdens de vergadering is Karin de Heij officieel toegetreden tot het bestuur.
Ook Pieter van Houten heeft zich aangemeld voor een bestuursfunctie. Hij is
afgevaardigde van de sponsorcommissie.

Jonger Oranje Talentendag

Clubsponsors
FysioVisiq
Visie op bewegen
Gouda
Tel. 0182 533833
www.fysiovisiq.nl
ABEE
Reclameatelier
Moordrecht
Tel. 0182 610910
www.abee.eu
Breur
Groothandel voor bouw
en industrie
Hanzeweg 4, Gouda
www.breur.nl
Smit
Brood en Banket
Weth. Venteweg 65
Gouda
Tel. 0182 513695
De Zalm
Stadscafé & Restaurant
Markt 34, Gouda
Tel. 0182-686976
www.dezalm.com

Tenue- en
Trainingspakken
sponsors
Donk 1
Primera
Gildenburgh
Winkelcentrum
Bloemendaal
Gouda
Tel. 0182 571882
Donk 5
Van Dijk Infra
Aanleg, onderhoud
en montage
van kabels
Moordrecht
Tel. 0182 617855
Donk 6
Van der Sprong
Assurantiën
Gouda
Tel. 0182 511533
&
Ruud Beusink
Schildersbedrijf
Gouda
Tel. 0182 526366
Donk 3
MiVee
Cleaning Service
Gouda
Tel. 06-53304144
&
Mark Lugthart
Natuursteenbemiddeling
Gouda
Tel. 06-25042928
Donk G1
Moons Vastgoed
Makelaardij
Gouda
Tel. 0182 512236
&
G. van Kouwen
Naaimodecentrum
Gouda
Tel. 0182 515535

Graag vragen wij uw aandacht voor de Jonger Oranje Talentendag die
binnenkort wordt georganiseerd. Op maandag 2 januari, in de kerstvakantie,
organiseert SportsGen sportmarketing in samenwerking met het
Topsportcentrum Rotterdam en profclub Sparta Rotterdam de Jonger Oranje
Talentendag in het Topsportcentrum Rotterdam. Een leuk voetbalevenement
waarbij uw leden een fantastische voetbaldag met vooral heel veel plezier
kunnen beleven.
De Jonger Oranje Talentendag wordt georganiseerd voor jongens en meisjes
geboren in het jaar 2005 tot en met 2011. Tijdens deze JO Talentendag draait
het om lekker voetballen, beter worden, plezier hebben en nieuwe vriendjes
maken. Iedereen die meedoet speelt een 4 tegen 4 toernooi en wordt bekeken
door scouts van Sparta Rotterdam. Naast de unieke voetbalervaring maken de
deelnemers kans om geselecteerd te worden voor het Jonger Oranje
regioteam. Dit team wordt samengesteld door de aanwezige scouts, deze
kijken naar de volgende punten: sportiviteit, goed gedrag, passie en
voetbalvaardigheid.
Wij zouden het zeer waarderen als u aandacht wilt schenken aan de Jonger
Oranje Talentendag onder uw leerlingen. Als u mee wilt werken kunt u ons
terug mailen en dan sturen wij een aantal flyers en posters op naar uw school.
Tevens is er ook een digitale flyer bijgevoegd in deze mail. Deze kan op de
website en/of social media geplaatst worden met de link
www.jongeroranje.nl/inschrijven (voor inschrijven en meer informatie). Heeft
u interesse? Mail dan naar info@jongeroranje.nl.
Voor meer informatie over ons verwijs ik u naar de website
www.jongeroranje.nl. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor
ik dat natuurlijk graag van u! Wij gaan er in ieder geval voor zorgen dat uw
leerlingen een fantastische voetbaldag gaan beleven! Bij voorbaat dank voor
de medewerking.

Met sportieve groet,
SportsGen sportmarketing

Tenue- en
Trainingspakken
sponsors
Donk B1
Auto Totaal Glas
James Wattstraat 6
Gouda
www.autototaalglas.nl

Kom in de krant
Is er een vrijwilliger van jouw vereniging genomineerd voor clubheld van het
jaar en hebben jullie een mooi verhaal over jullie vrijwilliger. Laat het ons hier
weten. Dan zetten we zijn of haar verhaal in de weekkant.
Hebben jullie ander nieuws over jullie vereniging?
Zoals een knappe sportprestatie, een jubileum of een leuk evenement. Ook
dat horen we graag zodat we er aandacht aan kunnen besteden in onze
weekkrant. Stuur jouw bericht naar redactie.gp@persgroep.nl en laat alle
plaatsgenoten meegenieten.
Met sportieve groet,
De Weekkrant
PS: Hebben jullie nog niemand van jullie club genomineerd? Doe dat dan snel
via clubheld2016.nl. Deelnemen kan nog tot en met 16 november. Dan maken
jullie als club ook kans op €10.000!
---------------------------------------------------------

Clubsponsors
VRI
Installatietechniek
Ridderkerk
Tel. 0180 410000
www.
vri-installatietechniek
.nl
Gebr. Vollmuller
Tuinaanleg
Bergambacht
Tel. 0182 384062
www.
vollmullerverhuur
.nl
IJsselweide
Grand Café
Sluisdijk 15, Gouda
Tel. 0182-585990
www.
grandcafeijsselweide
.nl
Topparken.nl
Aankoop
recreatiewoning
0318- 457420
Huren en kamperen
0900-1750(20 cpm)
OTTO Workforce
Uitzendbureau
www.OTTOworkforce.eu

Volg sv Donk op Twitter
Je kunt sv Donk nu ook volgen op Twitter!
http://twitter.com/svdonk

---------------------------------------------------------

Donk 2
Zwanenburg Auto’s
De occasionspecialist
van de Randstad
Voltaweg 28
Gouda
Donk MA1
Praktijk Proximaal
Keerking 6
Gouda
Tel. 06 21951955
www.spierpijnweg.nl

Indeling barrooster seizoen 2016-2017
Aan alle leden,
Het afgelopen seizoen heeft de barcommissie de nodige problemen
ondervonden om het barrooster op de zaterdagen en zondagen te
completeren. Dat heeft een paar keer tot vervelende situaties geleid waardoor
wij in gebreke bleven met de service naar de leden.
Dit betreuren wij zeer, maar het mag duidelijk zijn dat personeelsgebrek de
reden was.
Een bijkomend gevolg; financiële consequenties voor de vereniging à minder
inkomsten.
Om dit soort problemen in de toekomst zien te voorkomen heeft de
barcommissie, in overleg met het bestuur, besloten om met ingang van het
komende seizoen over te stappen naar een nieuw aanwijs-systeem.
1. Er is een barrooster gemaakt voor het hele seizoen, waarin alle
barmedewerkers en senioren recreatie elftallen ingeroosterd zijn.
2. Barmedewerkers dienen minimaal 1 x per maand beschikbaar te zijn. Zover
nog niet gedaan kunnen zij hun voorkeur aangeven.
3. Alle recreatie-elftallen, zaterdag, zondag, zowel heren als dames, dienen
minimaal 4 spelers/sters ter beschikking te stellen voor bardiensten.
Spelers/sters die al barmedewerker zijn vallen hierbuiten.
4. Indeling, op de zaterdag en zondag, op tijden dat het elftal geen competitie
verplichtingen heeft.
5. Elftallen zijn gemiddeld 1 x per maand ingeroosterd.
6. Uitgaande van minimaal 2 koppels per elftal zal het aantal keren dat een
koppel dienst heeft, maximaal 5 keer per seizoen zijn.
7. Barrooster wordt bekendgemaakt via de website.
Clubsponsors
Ben Overkamp
Natuursteenbedrijf
Gouda
Tel. 0182 512601
www.
overkampnatuursteen
.nl
Kamphuizen
Eetcafé
Hoge Gouwe 19
Gouda
Tel. 0182 514163
info@kamphuizen.com
Stubbe BV
Logistiek
Edsisonstraat 13
Gouda
Tel. 0182-512562
www.stubbelogistiek.nl
Alpha
Makelaardij
Hoge Gouwe 17
Gouda
Tel. 0182 511424
www.alphamakelaardij.nl
Van de Velde
& Halewijn
Slijterij en Wijnhandel
Peperstraat 94
Gouda
www.veldehalewijn.nl
Oranjewoud
Ingenieursbureau
Capelle aan den IJssel
Tel. 010-2351745
www.oranjewoud.nl

8. Aanvoerders dienen per 1 augustus koppels aan te melden bij Ronald
Nieuwenhuisen e-mail mailto:Barcommissie@SVDONK.nl met vermelding van
naam, telefoon, e-mail en voorkeur (bar of keuken).
9. Spelers van selectie-elftallen worden ingeroosterd als scheidsrechter op de
zaterdag.
Namens Barcommissie,
Per Lubbers, voorzitter
Ronald Nieuwenhuisen, bestuur en indeling barrooster
We willen voor of na de wedstijd graag wat eten of drinken, laten we
voorkomen dat onderstaande melding niet nodig is.

Helaas, bar gesloten wegens personeelsgebrek
De Technische Commissie

Tenue- en
Trainingspakken
sponsors
Donk A1
Plus van EE
Supermarkt
Constantijn
Huygensstraat
Gouda
Donk C1
Praktijk Proximaal
Keerking 6
Gouda
Tel. 06 21951955
www.spierpijnweg.nl

Clubsponsors
Primera Gildenburgh
Tabakshop
Gildenburg 80, Gouda
Tel. 0182 – 571882
www.
primeragildenburgh
.nl
Living Well
Fitness & Health Centre
Gouda
Tel. 0182 689992
www.
livingwellgouda
.nl
v.d. Sprong
Assurantiën
Gouda
Tel. 0182 587070
www.vdsprong.nl
PUUR Kappers Gouda
Kapsalons
Vuurdoornlaan 16
Gouda
Tel. 0182-539227
Auto Totaal Glas
James Wattstraat 6
Gouda
www.autototaalglas.nl

Klik hier voor meer info

Scheidsrechters pupillen
Helaas hebben we laatst alle leden moeten inlichten dat er nagenoeg geen
scheidsrechters zijn op de zaterdagen om jeugdwedstrijden te fluiten.
Gelukkig leverde dat wel voor de drie gevraagde wedstrijden scheidsrechters
op.
Ondanks dat ook wekelijks 2 personen uit de selectie, spelers of begeleiding,
komen om een wedstrijd te fluiten komen we nog scheidsrechters tekort.
De selectie wil ik alvast bedanken voor hun inzet op de zaterdagen en
hopelijk dient dit als voorbeeld naar de andere teams om ook af en toe
mensen te leveren die wedstrijden willen fluiten.
Aanmelden kan bij Ruud Lubken, donkiaan@hetnet.nl

Teamfoto’s op de website
Helaas is dit seizoen nog niet iedere teampagina op onze website voorzien van
een foto. Om dit voor elkaar te krijgen
willen wij leiders/ trainers/ ouders vragen een keer een foto te maken van hun
team. Onze huisfotograaf is bij de meeste teams al langs geweest maar bij
sommige was het team dan helaas niet compleet.
Aangezien de meeste mensen wel beschikken over een fotocamera of een
mobiele telefoon met camera hopen wij alle teampagina’s zo te kunnen
voorzien van een foto! De foto’s kunt u mailen naar webmaster@svdonk.nl.

---------------------------------------------------------

Heeft sv Donk uw juiste emailadres?
Ook dit seizoen word er weer veel informatie verstuurd via de mail richting de
jeugdleden betreffende teamindelingen en andere zaken. Soms komen deze
berichten niet aan omdat emailadressen zijn gewijzigd zijn en men vergeten is
een wijziging door te geven.
Wilt u zo vriendelijk zijn, als uw emailadres gewijzigd is of als u geen bericht
hebt ontvangen, deze door te geven aan mailto:ledenadministratie@svdonk.nl
of mailto:donkiaan@svdonk.nl
PR- commissie

Activiteitenkalender 2016/2017
Vrijdagavond 30 december 2016

Zaalvoetbaltoernooi Lagere elftallen

Zondag 8 januari 2017

Nieuwjaarswedstrijd Oud tegen Nieuw om
13.30 uur
Nieuwjaarsreceptie sv DONK 15.00
uur

Di t/m vr 16 t/m 19 mei 2017

JeugdAvondvierdaagse

Zaterdag 13 mei 2017

Toernooi Meisjes O 15 bij DWO

Zaterdag 20 mei 2017
Reeuwijk

Toernooi JO13-1 en JO13-2 bij RVC’33 te

Donderdag 25 mei 2017
Toernooi JO15-1, JO15-2, JO11-1, JO11-3
en MO15-1 (Hemelvaartsdag)
bij RVC’33 te Reeuwijk
JO9-2 en JO9-3 Stroopwafeltoernooi bij Olympia
Zaterdag 3 juni 2017
Boys

Toernooi Meisjes O 17 bij Hazerswoudse

Zondag 4 juni 2017

Lagere ElftallenToernooi

Maandag 5 juni 2017
Olympia

DONK JO13-2 Stroopwafeltoernooi bij

Zaterdag …..juni 2017

Familiedag/Sportdag Afsluiting seizoen

Zaterdag ….. juni 2017

Oefenwedstrijden voor meeste jeugdteams
nieuwe teams seizoen 17/18

Weekeinde …….. juni 2017

Kamp Pupillen

Vanaf 18 juni 2017

Kantine alleen open op woensdag- en
vrijdagavonden vanaf 19.00 uur

---------------------------------------------------------

De eerstvolgende Donkiaan komt uit op
Maandag 05 December 2016
Kopij inleveren uiterlijk de zondag ervoor t/m 17.30 uur via de e-mail
donkiaan@svdonk.nl of donkiaan@hotmail.com
Uitgaves Donkiaan, zet de data in je agenda:
Maandag 09 Januari 2017
Maandag 06 Februari 2017
Maandag 06 Maart 2017
Maandag 03 April 2017
Maandag 08 Mei 2017
Maandag 05 Juni 2017

